
 

 

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες 
για βιώσιµη ανάπτυξη 

 

 Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. 
Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε να εξασφαλίζουµε τρόφιµα, 
φάρµακα και ενέργεια, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα οικοσυστήµατα 
για τις επόµενες γενιές. Για να γίνει όµως κάτι τέτοιο δυνατό, πρέπει να 
µάθουµε περισσότερα για τις θάλασσες και τους ωκεανούς µας. Για τον 
λόγο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για καινοτοµία 
στη «γαλάζια οικονοµία», µε απώτερο στόχο να συµβάλει στη βιώσιµη 
χρήση των ωκεάνιων πόρων και να προωθήσει την ανάπτυξη και την 
απασχόληση στην Ευρώπη. 

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Μαρία ∆αµανάκη, δήλωσε 
σχετικά: «Θέτουµε τα θεµέλια ώστε οι αυριανές γενιές των Ευρωπαίων 
να έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να 
διαχειρίζονται καλύτερα τους ωκεανούς µας και να τους αξιοποιούν µε 
τον καλύτερο τρόπο, σεβόµενοι παράλληλα την ισορροπία του θαλάσσιου 
οικοσυστήµατος.» Και πρόσθεσε: «Για παράδειγµα, η πρωτοβουλία µας 
να δηµιουργήσουµε έναν ψηφιακό χάρτη του θαλάσσιου βυθού όλων 
των ευρωπαϊκών υδάτων θα αυξήσει την προβλεψιµότητα για τις 
επιχειρήσεις που επιθυµούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις, θα µειώσει 
τα κόστη και θα ενισχύσει την καινοτοµία για µια βιώσιµη γαλάζια 
ανάπτυξη.» 
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Η Επιτροπή εντόπισε ορισµένα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν: οι 
γνώσεις µας για τη θάλασσα εξακολουθούν να είναι ελλιπείς, τα 
ερευνητικά σχέδια που υλοποιούν τα κράτη µέλη είναι ασύνδετα µεταξύ 
τους, ενώ η Ευρώπη του αύριο χρειάζεται περισσότερους µηχανικούς και 
επιστήµονες που θα µπορούν να εφαρµόζουν τις νέες τεχνολογίες στο 
θαλάσσιο περιβάλλον. 

Η επίτροπος Έρευνας και Καινοτοµίας, Μόιρα Γκέγκεν-
Κουίν, δήλωσε: «Γνωρίζουµε ίσως περισσότερα για την επιφάνεια της 
Σελήνης και του Άρη παρά για τον πυθµένα των βαθέων υδάτων. Η 
θαλάσσια καινοτοµία παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες για την 
οικονοµία µας, και θα µας βοηθήσει να αντιµετωπίσουµε προκλήσεις 
όπως η κλιµατική αλλαγή και η επισιτιστική ασφάλεια. Η γαλάζια 
ανάπτυξη αποτελεί συνεπώς έναν κεντρικό τοµέα του προγράµµατος 
«Ορίζοντας 2020», που είναι το νέο µας πρόγραµµα έρευνας και 
καινοτοµίας.»   

Το σχέδιο δράσης που παρουσίασε η Επιτροπή προτείνει τα εξής: 

• ολοκλήρωση ενός ψηφιακού χάρτη για το σύνολο του θαλάσσιου 
βυθού των ευρωπαϊκών υδάτων έως το 2020· 

• δηµιουργία µιας διαδικτυακής πλατφόρµας, που θα τεθεί σε 
λειτουργία πριν από το τέλος του 2015, η οποία θα παρέχει 
πληροφορίες για έργα θαλάσσιας έρευνας στο πλαίσιο όλου του 
προγράµµατος Ορίζοντας 2020 

(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/), καθώς και για 
θαλάσσια έρευνα που χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, και 
παράλληλα θα χρησιµεύει για τη διάδοση των αποτελεσµάτων 
έργων που ολοκληρώθηκαν· 

• δηµιουργία ενός φόρουµ γαλάζιας οικονοµίας, το οποίο θα 
απευθύνεται στον κόσµο των επιχειρήσεων και των επιστηµών, µε 
τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, επιστηµόνων και ΜΚΟ, µε 
στόχο τη διαµόρφωση της γαλάζιας οικονοµίας του µέλλοντος και 
την ανταλλαγή ιδεών και αποτελεσµάτων. Μια πρώτη συνεδρίαση 
θα πραγµατοποιηθεί στο περιθώριο της εκδήλωσης για την Ηµέρα 
της Θάλασσας 2015 στον Πειραιά· 

• ενθάρρυνση των ερευνητικών ιδρυµάτων, του επιχειρηµατικού 
κόσµου και της εκπαίδευσης να καταγράψουν τις ανάγκες και τις 
δεξιότητες που θα πρέπει να έχει το αυριανό εργατικό δυναµικό 
στον τοµέα της θάλασσας µέχρι το 2016· 

• διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας, µε τη συµµετοχή  
σηµαντικών παράγοντες από τον κόσµο της έρευνας, των 
επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης, µιας Κοινότητας της γνώσης 
και της καινοτοµίας (ΚΓΚ) 

 

 

 



 

(http://eit.europa.eu/activities/innovation-communities) για τη 
γαλάζια οικονοµία µετά το 2020· οι ΚΓΚ, ως τµήµα του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), 
µπορούν να τονώσουν την καινοτοµία µε πολλούς τρόπους, π.χ. 
µε την υλοποίηση προγραµµάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, τη 
διευκόλυνση της πορείας από την έρευνα στην αγορά και την 
εκπόνηση σχεδίων καινοτοµίας και φυτωρίων επιχειρήσεων. 

  

Ιστορικό 

Η γαλάζια, ή θαλάσσια, οικονοµία της ΕΕ είναι ένας τεράστιος κλάδος, µε 
πάνω από 5 εκατοµµύρια εργαζόµενους σε διάφορους τοµείς όπως η 
αλιεία, οι µεταφορές, η θαλάσσια βιοτεχνολογία και οι υπεράκτιες 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

Το διάστηµα 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισέφερε κατά µέσο 
όρο 350 εκατ. ευρώ ετησίως για τη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα 
µέσω του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου. Σηµαντικός όγκος θαλάσσιας 
έρευνας έχει επίσης πραγµατοποιηθεί µέσω  προγραµµάτων των κρατών 
µελών (π.χ., περίπου 300 εκατ. ευρώ ετησίως στη Γαλλία και τη 
Γερµανία). Η γαλάζια ανάπτυξη αποτελεί βασικό τοµέα του νέου 
προγράµµατος «Ορίζοντας 2020», µε ειδικό προϋπολογισµό 145 εκατ. 
ευρώ για την περίοδο 2014-2015 και µόνο, και περαιτέρω ευκαιρίες για 
όλο το πρόγραµµα. 

• Ελληνικοί ερευνητικοί οργανισµοί και σε επιχειρήσεις συµµετέχουν 
σε έργα καινοτοµίας που αφορούν την γαλάζια ανάπτυξη. 

• Το ερευνητικό έργο PERSEUS (συντονίζεται από το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και συµµετέχουν τα πανεπιστήµια 
Αθηνών και Κρήτης) αξιολογεί τις επιπτώσεις της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και τις φυσικές πιέσεις στην Μεσόγειο και τον 
Εύξεινο Πόντο. Εντοπίζει κενά στα δεδοµένα και τις γνώσεις και έχει 
αναπτύξει δύο επιστηµονικές εκστρατείες για πολίτες που αφορούν 
τις τσούχτρες και τον εντοπισµό τους καθώς και την 
παρακολούθηση των θαλάσσιων σκουπιδιών στις παραλίες. Η 
τελευταία φάση της εκστρατείας κατά των θαλάσσιων σκουπιδιών 
ξεκίνησε την Πρωτοµαγιά. 

• Το έργο MIRACLES (συµµετέχει η ελληνική εταιρεία CHIMAR 
HELLAS) έχει ως στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών βιολογικής 
διύλισης µικροφυκών για την αξιοποίηση της αντίστοιχης βιοµάζας 
για την παραγωγή τροφίµων και άλλων µη βρώσιµων προϊόντων. 

• Τέλος το έργο EURO-ARGO (στο οποίο συµµετέχει το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών) στοχεύει στην δηµιουργία ενός 
αυτόνοµου δικτύου βυθισµένων οργάνων µέτρησης παραµέτρων 
που αφορούν τους ωκεανούς το οποίο συνδέεται µέσω των 
δορυφόρων του συστήµατος δορυφορικών 
παρατηρήσεων COPERNICUS. 

 

 

 



 

Το 30 % περίπου του θαλάσσιου πυθµένα που περιβάλλει την Ευρώπη 
δεν έχει ακόµη ερευνηθεί. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από το 5% του 
Βισκαϊκού κόλπου και των ιβηρικών ακτών, σε πάνω από το 40 % της 
Βόρειας Θάλασσας, του Ιονίου πελάγους και της Κεντρικής Μεσογείου. 
Γνωρίζοντας περισσότερα για το τι συµβαίνει κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας θα αποκτήσουµε περισσότερες γνώσεις για τους ωκεάνιους 
πόρους καθώς και για τη βιώσιµη χρήση τους. 

Ελλείψεις εξειδικευµένου δυναµικού είναι ήδη εµφανείς στον κλάδο της 
αιολικής ενέργειας. Το 2012, αυτός ο υπεράκτιος τοµέας αντιπροσώπευε 
το 10% της ετήσιας εγκατεστηµένης ισχύος αιολικής ενέργειας και 
απασχολούσε άµεσα και έµµεσα 58.000 άτοµα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Προβλέπεται ότι µέχρι το 2020, η υπεράκτια παραγωγή αιολικής 
ενέργειας  θα ανέλθει στο 30% της ετήσιας εγκατεστηµένης ισχύος 
αιολικής ενέργειας. Αυτό µεταφράζεται σε 191.000 θέσεις εργασίας έως 
το 2020, που θα αυξηθούν σε 318.000 έως το 2030. Αλλά είναι επίσης 
πιθανό να παρατηρηθεί στον κλάδο αύξηση της έλλειψης δεξιοτήτων, 
από 7.000 σήµερα σε 14.000 ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης, εάν το 
µελλοντικό εργατικό δυναµικό δεν διαθέτει δεξιότητες, π.χ. στη 
συντήρηση και την κατασκευή.  

  

 

Περισσότερα 

• Καινοτοµία στη γαλάζια οικονοµία: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
των θαλασσών και των ωκεανών µας για απασχόληση και 
ανάπτυξη  

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_20
20/index_en.htm 

• Ερωτήσεις και απαντήσεις για την καινοτοµία στη γαλάζια 
οικονοµία :  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-336_en.htm  

• Καινοτοµία στη γαλάζια οικονοµία: παραδείγµατα θαλάσσιας 
έρευνας στην ΕΕ : 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-337_en.htm  

• Oceans of Tomorrow - Φυλλάδιο για τα ερευνητικά σχέδια της ΕΕ 
(αρχείο PDF) 

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ocean-of-
tomorrow-2014_en.pdf 

• Ορίζοντας 2020:  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

 



 

• Γαλάζια ανάπτυξη στην ΕΕ - σειρά µελετών  

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/community/mse
xperts/articles/blue-growth-eu-set-studies 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
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(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 
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